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Xác nhận đã cố định chắc chắn bàn 
cầu vào tường, đảm bảo an toàn cho 
quá trình sử dụng. Tránh trường hợp 
bàn cầu bị rơi hoặc hư hỏng.

CHÚ Ý

Yêu cầu

Sau khi lắp đặt, hãy để lại lục giác 
(B-1) cho khách hàng. /
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Sau khi sử dụng thử (xả) bàn cầu, hãy kiểm tra bên trong bàn cầu xem có vật lạ như 
mảnh ống bị cắt không, v.v ... Các vật gây ra rỉ sét có thể dính vào bề mặt sản phẩm.

Đảm bảo rằng không có vết trầy xước hoặc hư hỏng khác trên bề mặt sứ. Nếu các vật 
bằng kim loại (dây đeo, khóa thắt lưng, v.v.) tiếp xúc mạnh hoặc chà xát nhiều lần bề 
mặt sứ có thể gây xước để lại một vệt đen hoặc bạc.

Nếu bàn cầu bị xước một vệt như vậy, hãy loại bỏ nó bằng cách chà nhẹ bề mặt bằng 
chất tẩy.

Sau khi lắp đặt, các vết bụi bẩn khó nhìn thấy được (dầu hoặc keo kết dính cho đường 
ống) có thể vẫn còn trong bàn cầu. Hãy chắc chắn lau sạch chúng bằng cách sử dụng 
chất tẩy rửa trung tính, không mài mòn cho nhà vệ sinh. Nếu không, bề mặt bàn cầu có 
thể không được sạch.
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Sau khi tiến hành chạy thử. Xác nhận rằng không có kết nối bị rò rỉ nước. Không lắp 
đặt sản phẩm đúng hướng dẫn có thể gây rò rỉ nước dẫn đến thiệt hại tài sản do sàn bị 
ngập nước, ví dụ như đồ gia dụng.

*Không tháo các ống sau khi
lắp đặt bàn cầu. 
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